
 
Programi i Entit të Statistikës së Kosovës - 2009 

 

 

Enti i Statistikës  së Kosovës (ESK) mbledh, grupon, analizon, shpërndan dhe ruan informacionin statistikor 

mbi aktivitet demografike, sociale, ekonomike dhe ambientale të Kosovës. ESK është nën vartësinë e 

Ministrisë së Shërbimeve Publike, është gjithashtu përgjegjës për bashkërendimin e statistikave dhe 

autoriteteve të tjera shtetërore. 

 

Në gjitha këto vite mbas luftës ESK-ja është zhvilluar duke u përballur me kërkesat në rritje për informacione 

qe ato te jene te freskëta dhe objektive. Si pjesë e administratës publike, ESK përpiqet që të gjej mjete dhe 

forma për të pasqyruar gjendjen demografike dhe socio-ekonomike ne vend. Në këtë detyrë ai udhëhiqet 

nga parimet e paanshmërisë dhe neutralitetit. 

 

Misioni i Entit të Statistikës së Kosovës është që ti furnizoje qytetaret e Kosovës dhe organizatat e 

ndryshme ndërkombëtare me te dhëna statistikore.  

 

Sipas programit të paraparë për zhvillim të hulumtimeve në ESK, si dhe në bazë të përvojave të arritura dhe 

motivi i shtuar i ekspertëve vendor dhe nga shtytja permanente e Ekzekutivit të ESK-së për të ngritur 

kapacitetet e statistikave prodhuese, ESK-ja në të ardhmen ka dhe do të ketë si prioritet në vazhdimësi 

rritjen sasiore dhe cilësore të prodhimeve statistikore. 

 

Për të arritur nivelin e duhur nevojitet bashkëpunim i ndërsjellët i të gjithë qytetareve të Kosovës, 

institucioneve kosovare dhe atyre ndërkombëtare.  

 

ESK-ja planifikon të mbledhë, të përpunoj dhe të shpërndajë edhe një sërë treguesish të rinj, bazuar kjo mbi 

rritjen e kërkesave, vëllimit të punës, mbi shfrytëzimin me efikasitet të burimeve shtetërore dhe mbi 

shfrytëzimin e vazhdueshëm të informacionit të mbledhur nga hulumtimet në teren dhe nga 

domosdoshmëria e përafrimit të të dhënave statistikore me kërkesat e Eurostatit. 

 

ESK përveç planit të paraparë për vitin 2009 me rekomandime të Qeverisë apo në bashkëpunim me 

Ministrit tjera, agjensionet, institucionet kosovare dhe atyre ndërkombëtare nëse janë mundësit mund te 

realizoi edhe aktivitete shtesë.  

 

Paraprakisht për zhvillimin e aktiviteteve shtesë duhet një marrëveshje paraprake në mes të institucionit që 

kërkon zhvillimin e atij aktiviteti, MSHP dhe ESK.  

 

Për nevoja te ndryshme për institucionet dhe shoqërinë kosovare, ESK mund te ndihmoj në dhënien e 

informatave shtesë nëse ato plotësojnë kriteriumet e nevojshme (pasi te jete aprovuar kërkesa nga ESK). 

 
Forma e kërkesës për zhvillimin e aktivitetit/projektit 
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Po ashtu, nëse shihet si e nevojshme si indikatorë për përmirësimin e kualitetit të të dhënave statistikore, 

ESK mund të organizojë /ndihmoj në zhvillimin e ndonjë aktiviteti testues me kusht qe të jenë plotësuar 

kushtet paraprake. 

 

ESK-ja në dy vitet e fundit ka arritur ti trefishoj publikimet, broshurat, kumtesat dhe pasqyrat e ndryshme duke 

përfshirë të gjitha departamentet e statistikave prodhuese dhe implementuese. 

Për publikimet në fjalë të rritura nga numri dhe kualiteti dëshmon edhe vet fakti i kërkesave të shtuara dhe 

permanente jo vetëm i institucioneve vendore por edhe i atyre ndërkombëtare. 

 

Gjatë vitit 2009 ESK ka planifikuar të realizoi një numër të konsiderueshëm të publikimeve statistikore me 

qëllim të mbulimit të fushave të ndryshme.  Sipas planit janë paraparë të publikohen produkte të ndryshme 

statistikore. Duke filluar nga publikimet mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore.  Publikimet do të jenë 

në formë të: buletineve, raporteve, kumtesave,  punime, publikime speciale etj. 

 

      Funksionet, autoriteti dhe përgjegjësitë e ESK-së janë të përcaktuar sipas Rregullores 2001/14 i cili ka hy 

në fuqi me 2 Korrik të vitit 2001 mbi shërbyesit civil të Kosovës. Ndërsa një ligj i ri më i plotë për statistikën 

pritët të miratohet në të ardhmen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

 

Sipas Ligjit, ESK-ja është përgjegjës për: 

 

• Të mbledhur, përpunuar, shpërndarë dhe depozituar të dhënat dhe informacionin e kërkuar duke 

përdorur praktikën më të mirë profesionale, përfshirë pranimet shkencore dhe etikat profesionale; 

• Të siguruar se statistikat janë të besueshme, të pa anshme dhe objektive dhe që ato të bëhen të 

disponueshme mbi këto baza për të gjithë përdoruesit e interesuar; 

• Të organizuar punën, nën vartësinë e Ministrisë së Shërbimeve Publike i udhëhequr nga parimi i 

pavarësisë profesionale, duke mos kërkuar apo marrë instruksione nga Qeveria, autoritete të tjera 

shtetërore, partitë politike ose çfarëdo lloj grupi tjetër të interesuar, veçanërisht në përzgjedhjen e 

burimeve të të dhënave, metodave dhe procedurave statistikore dhe në shpërndarjen e informacionit, 

• Të nxitur rolin dhe kuptimin e statistikave në Kosovë; 

• Të dhënë ndihmën profesionale në interpretimin korrekt të të dhënave në Statistikat Publike; 

• Të kryej regjistrime me aprovim të Qeverise apo Këshillit statistikor; 

• Të vendosur mbi të gjitha përkufizimet statistikore, klasifikimet dhe nomenklaturat në Statistikat 

Publike, në përputhje me konceptet dhe klasifikimet ndërkombëtare aty ku është e mundur; 

• Të bashkërenduar përpilimin statistikor me autoritete të tjera publike, agjenci të tjera statistikore 

vendore dhe ndërkombëtare dhe për të udhëhequr përfaqësimin statistikor kosovar në marrëdhëniet 

ku kërkohet. 

 

      Ne marrim në konsideratë të pranojmë plotësisht principet themelore të statistikave zyrtare të Kombeve të 

Bashkuara. 

 

Analizat e thella statistikore  

 
Ka qenë e vështirë dhe e pamundur për ESK te thellohet në analiza pa pasur të dhëna serike për indikator të 
ndryshëm (pas një shkëputje të monitorimit të indikatorëve statistikor gjatë periudhës 1989-2000) dhe që nga 
viti 2010, ESK do të kaloi në një fazë të re të analizave të thella për shumë indikator statistikor të mundësuar 
nga bazat e të dhënave të grumbulluara nga vitet e më parme nga ESK. 
 
Pas fillimit të implementimit të strategjisë i cila vlerësohet te jete kruciale për zhvillimin e ESK ne te ardhmen 
(implementimi duhet te filloi nga mesi i vitit 2009) ESK do të rrisë në numër të konsiderueshëm bazën e  
hulumtimeve statistikore që do të jenë mbështetëse për shumë institucione tjera kosovare dhe ndërkombëtare. 
Po ashtu, ngritja e kualitetit të të dhënave statistikore do të jete e një rëndësie të veçantë gjatë periudhës 
2009-2010.  
Gjate vitit 2009 ESK do te realizoi një numër te caktuar të publikimeve nga fushat e ndryshme statistikore. 
 
 
 



Plani i publikimeve të ESK-së për vitin 2009 
 

Nr. Titulli I projektit / publikimit / 2009 
Të dhënat për 

vitin 

Lloji i publikimit 
Prezantimi 

publik / media 

Buxheti i 
publikimeve të 
planifikuar për 

zhvillim 

Kopje 
Ueb  
faqe 

Po  Jo 
Qeveria 

e 
Kosovës 

Donacion 

 Departamenti i statistikave ekonomike               

1 Publikim i BPV (GDP) me qasje të shpenzimeve 2007 X X   X  BK    

2 
BPV(GDP) me qasje të prodh. te tab. ofruese përdoruese 
(SUT) 2005/06 X X   X BK    

3 Publikimi i Llogarive Qeveritare  2008 X X X   BK    

4 Indeksi i çmimeve të konsumit (IÇK) Vjetor 2008 X X   X  BK     

5 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Nëntor / 2008 X X X   BK     

6 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK) Dhjetor / 2008 X X X   BK     

7 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK) Janar / 2009 X X X   BK     

8 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Shkurt / 2009 X X X   BK     

9 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Mars / 2009 X X X   BK     

10 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Prill / 2009 X X X   BK     

11 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Maj / 2009 X X X   BK     

12 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Qershor / 2009 X X X   BK     

13 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Korrik / 2009 X X X   BK     

14 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Gusht / 2009 X X X   BK     

15 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Shtator / 2009 X X X   BK     

16 Indeksi i çmimit të konsumit (IÇK)  Tetor / 2009 X X X   BK     

17 Statistikat e tregtisë së jashtme – Vjetor 2008 X X   X  BK     

18 Statistikat e tregtisë së jashtme  Nëntor / 2008 X X X   BK     

19 Statistikat e tregtisë së jashtme  Dhjetor / 2008 X X X   BK     

20 Statistikat e tregtisë së jashtme  Janar / 2009 X X X   BK     

21 Statistikat e tregtisë së jashtme  Shkurt / 2009 X X X   BK     

22 Statistikat e tregtisë së jashtme  Mars / 2009 X X X   BK     

23 Statistikat e tregtisë së jashtme  Prill / 2009 X X X   BK     

24 Statistikat e tregtisë së jashtme  Maj / 2009 X X X   BK     

25 Statistikat e tregtisë së jashtme  Qershor / 2009 X X X   BK     

26 Statistikat e tregtisë së jashtme  Korrik / 2009 X X X   BK     

27 Statistikat e tregtisë së jashtme  Gusht / 2009 X X X   BK     

28 Statistikat e tregtisë së jashtme  Shtator / 2009 X X X   BK     

29 Statistikat e tregtisë së jashtme  Tetor / 2009 X X X   BK     

30 Anketa strukturore e ndërmarrjeve ASN  2006 X X   X BK     

31 Anketa strukturore e ndërmarrjeve ASN  2007 X X   X BK     

32 Hoteleria dhe turizmi vjetore  2008 X X X   BK     

 Departamenti i statistikave të popullsisë               

33 Buletini i statistikave për lindjet 2008 X X X   BK   

34 Buletini i statistikave për rastet e vdekjeve  2008 X X X   BK   

35 Buletini i statistikave për kurorëzime dhe shkurorëzime   2008 X X X   BK   

36 Barazia Gjinore  2008 X X X     SIDA 

37 Shkaku i vdekjeve 2006/2007 X X X   UNFPA 

 Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe ambientit               

38 Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore   2008 X X X   BK   

39 
Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve 
bujqësore  2008 X X   X  BK   

40 
Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve 
bujqësore  Q4/ 2008 X X    X BK   

41 
Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve 
bujqësore  Q1 / 2009 X X    X BK   

42 Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve Q2 / 2009 X X    X BK   



bujqësore  

43 Statistikat agromonetare– çmimet e prodhimeve  Q3 / 2009 X X    X BK   

44 
Statistikat e mjedisit – Pilot anketa mbi mbeturinat 
industriale  2008 X X   X  BK   

45 Statistikat e mjedisit – Anketa mbi mbeturinat komunale  2008 X X    X BK  
46 Disa fakte mbi mjedisin  2008 X X X     SIDA  

 Departamenti i statistikave Sociale               

47 Anketa se buxhetit familjar (ABF)  2008 X X X   BK   

48 Anketa e fuqisë punëtore (AFP)  2008 X X X   BK   

49 Statistikat e arsimit  2008/2009 X X X   BK   

50 Statistikat e kulturës 2008 X X X   BK   

51 Statistikat e varfërisë 2007/08 X X X   BK   

52 Statistikat e Jurisprudencës   2008 X X X   BK   

53 Statistikat e sportit   2008 X X X   BK   

54 Statistikat e mirëqenës sociale 2008 X X X   BK   

55 Statistikat e shëndetësisë  2008 X X X   BK   

 Departamenti i Metodologjisë dhe Teknologjisë Informative                

56 Buletini Tremujor  2008/Q4 X X   X BK   

57 Buletini Tremujor  2009/Q1 X X   X BK   

58 Buletini Tremujor  2009/Q2 X X   X BK   

59 Buletini Tremujor  2009/Q3 X X   X BK   

60 Kosova në Shifra   2008 X X X   BK   

61 Katalogu i publikimeve  2009 X X   X BK   

62 Kalendari i botimeve  2009 X X   X BK   

63 Fletëpalosja  2009 X X   X BK   

64 Kalendari vjetor i ESK-së  2009 X X   X BK   

 
 
Aktivitet  kryesore të ESK-së për vitin 2009. 

 

Prioritet i ESK-së për vitin 2009 do të jetë Regjistrimi i Popullsisë. Realizimi i regjistrimit të popullsisë do të 

jetë projekt i veçantë i cili do të mbështetet nga Qeveria dhe institucionet tjera. Aktivitetet e paraqitura në 

tabelën e mëposhtme, nëse regjistrimi i popullsisë zhvillohet gjate vitit 2009 do të jenë të reduktuara. 

 

 

Nr. Titulli i aktivitetit / 2009 Për vitin 

Financuar nga: 
 

BK Donacion 

  Departamenti i statistikave ekonomike    

1 Analizimi  dhe përgatitja BPV (GDP) me qasje të shpenzimeve  2008 BK  

2 Përpunimi, Analizimi i BPV (GDP) me qasje të prodhimit me tab.ofruese përdoruese (SUT)  2007 BK  

3 Përpunimi dhe Analizimi i Llogarive Qeveritare  2008 BK  

4 Mbledhja e te dhënave mbi Indeksin e çmimeve të konsumit (IÇK) mujor 2009 BK  

5 Mbledhja,përpunimi i Indeksit te çmimeve të importit (IÇIMP) Q4 / 2008 BK  

6 Mbledhja,përpunimi i Indeksit te çmimeve të importit (IÇIMP) Q1/ 2009 BK  

7 Mbledhja,përpunimi i Indeksit te çmimeve të importit (IÇIMP) Q2/2009 BK  

8 Mbledhja,përpunimi i Indeksit te çmimeve të importit (IÇIMP) Q3/2009 BK  

9 Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i Indeksit te çmimeve të prodhimit (IÇIMP) Q4 / 2008 BK  

10 Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i Indeksit te çmimeve të prodhimit (IÇIMP) Q1/ 2009 BK  

11 Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i Indeksit te çmimeve të prodhimit (IÇIMP) Q2/2009 BK  

12 Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i Indeksit te çmimeve të prodhimit (IÇIMP) Q3/2009 BK  

13 Statistikat e tregtisë së jashtme –  mujore 2009 BK  

14 Zhvillimi i Anketës strukturore te ndërmarrjeve ASN  2008 BK  

15 Hoteleria dhe turizmi / vjetore  2008 BK  

  Departamenti i statistikave të popullsisë    

16 Grumbullimi, përpunimi, analizimi i statistikave për lindjet  2009 BK  

17 Grumbullimi,përpunimi, analizimi i statistikave për rastet e vdekjeve   2009 BK  

18 Grumbullimi,përpunimi, analizimi i statistikave për kurorëzime dhe shkurorëzime  2009 BK  

19 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i st.Gjinore  2009 BK  

  Departamenti i statistikave të bujqësisë dhe ambientit    



20 Zhvillimi i Anketës se ekonomive shtëpiake bujqësore 2009 BK  

21 Statistikat agromonetare  – çmimet e prodhimeve bujqësore  Q1 / 2008 BK  

22 Statistikat agromonetare  – çmimet e prodhimeve bujqësore  Q2 / 2009 BK  

23 Statistikat agromonetare  – çmimet e prodhimeve bujqësore  Q3 / 2009 BK  

24 Statistikat agromonetare  – çmimet e prodhimeve bujqësore  Q4 / 2009 BK  

25 Statistikat e mjedisit – Anketa mbi mbeturinat industriale  2008 BK  

26 Statistikat e mjedisit – Anketa mbi mbeturinat komunale  2008 BK  

27 Disa fakte mbi mjedisin   BK  

  Departamenti i statistikave Sociale    

28 Zhvillimi, grumbullimi,përpunimi, analizimi  i Anketës se buxhetit familjar (ABF)  2009 BK  

29 Zhvillimi,grumbullimi,përpunimi, analizimi i Anketës se fuqisë punëtore (AFP)   2009 BK  

30 Zhvillimi i anketës se Statistikave te arsimit   2008/09 BK  

31 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i Statistikave te kulturës  2009 BK  

32 Statistikat e varfërisë  2008/09 BK  

33 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i Statistikave te Jurisprudencës   2009 BK  

34 Zhvillimi i anketës te Statistikave te sportit   2009 BK  

35 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i Statistikave te mirëqenës sociale  2009 BK  

36 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i Statistikave te shëndetësisë  2009 BK  

  Departamenti i Metodologjisë dhe Teknologjisë Informative     

37 Buletini Tremujor  2009 BK  

38 Grumbullimi,përpunimi,analizimi i hulumtimit Kosova në Shifra  2009 BK  

39 Katalogu i publikimeve  2009 BK  

40 Kalendari i botimeve   2009 BK  

41 Fletëpalosja  2009 BK  

42 Kalendari vjetor i ESK-së   2009 BK  

  Planifikohen të zhvillohen këto anketa     

43 ■ Zhvillimi, përpunimi, analizimi i Anketës se fuqisë blerëse  2008  ICON 

44 ■  Zhvillimi i anketës mbi Statistikat e migrimit  2008-2009  BB/UNDP 

45 ■ Zhvillimi i anketës demografike socio-ekonomike  2008/09  UNFPA 

46 ■ Pilot Anketa e shpenzimeve të fuqisë punëtore  2008  ICON 

47 ■ Pilot Anketa e kalimit nga Shkolla në Punë   2008  GOPA 

48 ■ Analizat mbi Llogaritjet ekonomike në bujqësi  2008 BK  

49 ■ Grumbullimi,analizimi i Indeksit te çmimeve të imputeve bujqësore  2008 BK  

50 ■  Zhvillimi I Anketës mbi mbeturinat industriale  2008-09 BK  

 
 


